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Miljöaspekt

Kvantitet

Risk

Påverkan

Motivering

Administrationens miljöpåverkan

Hög

Låg

Låg

Vi skickar i och för sig ut betydande mängder
brev som printas och distribueras av Ekopost
Parajett AB, men därutöver är förbrukningen av
olika typer av kontorsmateriel relativt begränsad.

Resursförbrukning
(energi och vatten)

Låg

Låg

Låg

Den energi- och vattenförbrukning vi genererar
kommer från egna lokaler och omklädningsrum.
Då inte speciellt många personer befinner sig
samtidigt i lokalerna åtgår inte några betydande
mängder energi eller vatten.

Avfall
(fasta restprodukter)

Måttlig

Måttlig

Måttlig

Eftersom vi tar med oss sot från de eldstäder vi
rengör, bildas ganska stora mängder stoft. I övrigt är avfallsmängden i allmänhet och mängden
farligt avfall tämligen liten.

Utsläpp
(till luft, vatten och mark)

Låg

Måttlig

Låg

Förutom CO2-utsläpp från bilkörning, vilken redovisas under resor nedan, har vi inga utsläpp
till luft. Vi rengöring av imkanaler släpper vi ut
måttliga mängder av kemikalier tillsammans
med avloppsvattnet.

Buller

Ej relevant

Ingen

Ingen

Vi har ingen verksamhet som genererar störande buller.

Transporter
(material och personal)

Hög

Måttlig

Hög

Bilresor är vår i särklass största källa till förorening av miljön. Vi arbetar med att minska bilresandet och att använda mera miljövänliga bilar.

Nödlägen och olyckor
(extraordinära händelser)

Låg

Hög

Hög

En kemikalieolycka skulle kunna leda till stor
miljöpåverkan. Dock har vi hittills varit förskonade från större olyckor varför punkten totalt
har låg betydelse.

Inom verksamheten

Dagligen

Positiv
påverkan

Positiv
påverkan

Eftersom verksamheten går ut på att förbättra
funktionen av ventilation, imkanaler och eldstäder har vi här en positiv miljöpåverkan.
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